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PŘED NÁMI JE PAŠIJOVÝ TÝDEN – VIA DOLOROSA 

 
Tradiční křížovou cestou Via Dolorosa vodí františkáni poutníky každý pátek uličkami 

Starého Města v Jeruzalemě. Začátek je v místě, kam tradice nepřesně situovala Pilátovo 

rozhodnutí o Ježíšově ukřižování. Nyní je zde nádvoří školy Madrasa al-Omariya. Druhé 

zastavení připomíná místo, odkud Ježíš nesl kříž. U třetího zastavení, kde Ježíš poprvé klesl 

pod křížem, se cesta stáčí na jih. U čtvrtého zastavení svého syna s křížem potkala Maria, od 

velmi blízkého zastavení pátého Šimon Cyrenský pomáhal Ježíšovi nést kříž. Šesté zastavení 

je místo setkání Ježíše s Veronikou. Od sedmého zastavení, kde Ježíš padnul podruhé pod 

křížem, již není daleko k osmému u někdejších hradeb, kde Ježíš vyzýval plačící ženy, aby 

neplakaly nad ním, nýbrž nad sebou a svými dětmi. K devátému zastavení, kde Ježíš padl 

pod křížem potřetí, se obchází rušným trhem. Františkáni odtud poutníky vedou klášterem 

přímo do chrámu Božího hrobu, mimo tuto příležitost musí poutníci znovu obcházet trhem 

ke hlavnímu vchodu do chrámu. Desáté zastavení připomínající zbavení Ježíše oděvů se tak 
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někdy koná s františkány uvnitř vpravo od hlavního vchodu, jiní průvodci s poutníky toto 

zastavení konají ještě před hlavním vchodem. Jedenácté zastavení je už vždy uvnitř chrámu 

Božího hrobu ve stísněných prostorách u schodiště ke Golgotě a připomíná přibíjení Ježíše 

na kříž. Dvanácté zastavení se odehrává v kapli vestavěné přímo proti vrcholu Golgoty, 

poutníci po jednom poklekají před oltářem a dotýkají se skalní prohlubně, ve které podle 

tradice spočinula pata kříže. Od Golgoty se sestupuje dalším schodištěm k předposlednímu 

zastavení křížové cesty – velkému plochému kameni, na němž mělo být Ježíšovo tělo baleno 

do pohřebních pláten před uložením do hrobu. O pár kroků dál je kruhová stavba zpevněná 

ocelovými svorníky – rotunda Anastasis (řecky Zmrtvýchvstání), která v sobě ukrývá kapli 

Božího hrobu, poslední čtrnácté zastavení křížové cesty. Je to vyvrcholení pouti, místo, kam 

byl Ježíš uložen a kde třetího dne vstal z mrtvých. 

foto upraveno podle obrázku na webu www.sacred-destinations.com, -ich 

 

FARNÍ VÝLET 2017 – 20.5. 

Ani v letošním roce neporušíme tradici 

farních výletů. Ten letošní se uskuteční 

v sobotu 20. května 2017. Tentokrát se 

vypravíme do severních Čech. Nejprve 

budeme slavit mši svatou v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v  Raspenavě. 

 
Poté navštívíme poutní místo Hejnice 

s bazilikou Navštívení Panny Marie, kde se 

uskuteční prohlídka kostela, při níž se 

seznámíme s jeho historií, navštívíme 

hrobku, betlém a ambity. Zde bude také 

možnost oběda v restauraci, která se 

nachází v prostorách bývalého františ-

kánského kláštera. Po poledni navštívíme 

nedaleký hrad a zámek Frýdlant. 

 
Po zhruba hodinové prohlídce se ještě 

zastavíme v Lázních Libverda, městě 

v podhůří Jizerských hor, kde bude volný 

program dle vlastního zájmu, mnozí jistě 

využijí možnost ochutnat léčivé vody přímo 

od 6 lázeňských pramenů pojmenovaných 

podle členů zakladatelské rodiny. 

Odjezd od Domova sv. Karla Boro-

mejského bude v 7:00 hodin, předpo-

kládaný návrat do 19:00 hodin.  

Na výlet se můžete přihlásit zapsáním 

do listiny v předsíni obou našich kostelů. 

Zálohu ve výši 350,- Kč můžete zaplatit 

paní Haně Kučerové v průběhu měsíce 

dubna – května. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Mgr.Hana Kučerová 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

24–26.2.2017 O. Elias Vella, OFM Conv.  

O rozlišování dobrých a zlých duchů 

 
Sestry sv. Karla Boromejského a římsko-

katolická farnost sv. Martina v Praze – 

Řepích uspořádaly v kostele sv. Rodiny u 

Domova sv. Karla seminář O rozlišování 

dobrých a zlých duchů pod vedením 

O. Eliase Velly, OFM Conv., který v únoru 

navštívil několik míst v naší zemi (Brumov 

– Bylnice, Prachatice). O seminář v Řepích 

byl mimořádný zájem, který výrazně 

převýšil kapacitu zdejších prostor. Sestry 

Boromejky a farnost však obětavě nasadily 

všechny síly, aby se semináře mohlo zúčast-

nit co nejvíce zájemců. 

CO JE PŘED NÁMI 

 9.4. Květná neděle s pašijovou mší sv.  

7:45 mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. s průvodem a svěcením ra-

tolestí v kostele sv. Rodiny, přenos ČRo 

13.4. Zelený čtvrtek  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny;   

po mši sv. agapé v jídelně 

14.4. Velký pátek  

18:00 obřady v kostele sv. Rodiny  

21:00 křížová cesta na Petříně/Strahově 

15.4. Bílá sobota  

přes den možnost adorace u Božího 

hrobu v kostele sv. Rodiny a večer vigilie  

21:00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

16.4. Hod Boží velikonoční  

není mše sv. v kostele sv. Martina  

9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

17.4. Velikonoční pondělí  

 9:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

23.4. Druhá neděle velikonoční – „Bílá“  

neboli Neděle Božího milosrdenství  

pravidelné nedělní boholužby  

!!! volby do pastorační rady !!! 

25.5. čtvrtek   

Slavnost Nanebevstoupení Páně  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO KULTURNÍ 

PROGRAM NA DUBEN 2017 

1. - 30. 4.   

STÁLE STAVÍME – výstava modelů 

lodí a letade Modelářského klubu Lány  

refektář, vstup volný 

 

17. 4. (pondělí) od 17:00 hod.  

Velikonoční koncert v podání Břevnov-

ského chrámového sboru pod vedením 

Adolfa Melichara  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 
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21. 4. (pátek) od 17:00 hod.   

Flétna a klavír – jarní koncert žáků 

Zuzany Hrbkové  

refektář, vstupné dobrovolné 

23. 4. (neděle) od 15:30 hod.   

Orchestrální řada Archioni Plus pod 

vedením Michala Macourka, na 

programu: A. Vivaldi, H. Macourek a 

O. Fischer  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

 

Dobrovolným vstupným na koncerty 

návštěvník přispívá do veřejné sbírky, která 

probíhá za základě povolení Magistrátu hl. 

m. Prahy pod č. j. S-MHMP/464339/2013 a 

byla vyhlášena na podporu činnosti a 

provozu Domova, který slouží nemocným 

seniorům.  

 

 

PRAVIDELNÉ OBŘADY A DALŠÍ AKCE  

Modlitební setkání v kostele sv. Rodiny, každé úterý v 19:10 

Biblická hodina v klubu DCB každý čtvrtek (kromě druhého v měsíci) v 19:30 

Svátost smíření ve zpovědní místnosti předsíně kostela sv. Rodiny v pátek od 16:00 

Výuka náboženství ve třech skupinách: 

• Předškolní věk: každé sudé úterý od 15:30 hod 

• Starší školní věk: každý týden ve čtvrtek od 17:00 hod  

• Příprava na 1.sv. přijímání: každý týden v pondělí od 17:00 hod 

fara – úřední hodiny  pravidelné bohoslužby 

Středa 16:30 – 18:00  Svaté Rodiny pondělí, středa – mše sv. 16:00 

pátek, sobota – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 9:00 

Pátek  19:00 – 20:00  Svatého 

Martina 

úterý, čtvrtek – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 7:45 

MARTINOVINY – zpravodaj farnosti svatého Martina v Řepích, kontakt martinoviny@centrum.cz  


